
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoraalteam Emmanuelparochie  Noord – Oost Salland. 
  

A.G.M. (André) Monninkhof, Pastoor, monninkhof@hetnet.nl,  
06-22786151 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com  
06-45290266 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;  
06-18276484 
Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com; 06-14406955 
Voor onze locatie is pastor Doornbusch eerst aanspreekbaar. 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Doornbusch 
 

Bestuur parochie Emmanuel 
 
Voorzitter    Pastoor A.G.M. Monninkhof 
Vice-voorzitter   dhr.  G. Boekel 
Secretaris    mevr. I. Viskaal 
Penningmeester   dhr. L. Broeks 
Lid beheer onroerend goed dhr. B. Lenferink 
Algemeen lid   dhr. R. Bosma 
 

Website Parochie Emmanuel: http://emmanuelparochie.nl/  
 

Vieringen in de Regio 
 
Slagharen  H. Alphonsus de Liguori             
Zaterdag 19.00 uur  of Zondag 09.00 uur 
 

De Belte     Onze Lieve Vrouwe van Fatima  
Zaterdag  19.00 uur of Zondag 09.00 uur 
(één viering per weekend) 
 

Hardenberg H. Stephanus 
Zondag 11.00 uur 
 

 
 

St. Vitusnieuws 
Mei 2023 
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R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel) 
Bereikbaar voor pastorale zorg: 

Pastor Ria Doornbusch tel. 06-14406955 
pastordoornbusch@gmail.com  
 

Vieringen: zaterdag 19.00 uur     of zondag 09.00 uur 
  vrijdag  10.00 uur     Raadpleeg het rooster in dit blad. 
 

Locatieraad / Pastoraatsgroep:                
Voorzitter   dhr. M.A.M. Huizendveld  06-50558316 
Secretaris    dhr. J.A.M. Pelgröm        0523-612942 
Financieel adviseur  dhr.H.H.F Assen        0523-237990 
Lid gebouwen                 dhr. F.P. Redder               0523-613532 
Liturgie   mevr.C.A. van Eijk            0523-616444  
Catechese   mevr. I. v.d. Logt        0523-611870 
Diaconie   mevr. I. v.d. Logt        0523-611870 
Opbouw   dhr. A. Bontjer                   0523-612434 
 

Kosters: bij overlijden ook de koster bellen. 
Mevr. W.M. Groen tel.: 614755 of 06 - 28702542  
Dhr. W. Heitbrink  tel.  614837 of 06 - 55340957 
Dhr. G. Redder  tel.: 613942 
 

Bezorging St. Vitus-nieuws:  Mevr. E. Redder tel.: 613574 
 
Redactie St. Vitus-nieuws:  Mevr. M. van Faassen tel.: 616242   
    mevr. E. Redder tel.: 613574 
    e-mail: mariettevanfaassen@live.nl    
 

Lectoren en collectanten:   
Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 
 

Gebruik parochiecentrum:  
Voor het gebruik van het parochiecentrum kunt u tijdens de 
openingsuren van het secretariaat bellen naar: 0523 - 610706 of  
dhr. Heitbrink tel.0523-614837 of 06-55340957    
 

Beheerder parochiecentrum: 
Beheerder parochiecentrum is de dhr. Jan Uythof.  
Tel. 0523-613916   

 
 

Het secretariaat.  
Dhr. W. Heitbrink en mevr. S. Huizendveld.  
Het secretariaat is geopend op elke woensdag van 09.00 tot  
11.00uur  en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Het secretariaat is tijdens de openingsuren telefonisch  
bereikbaar op nummer: 0523 – 61 07 06 
e-mailadres: stvitus@kpnmail.nl  
Voor vragen, suggesties, misintenties e.d. bent u altijd van 
harte welkom in het zaaltje achter de pastorie.  
 
Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms  
Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart 
 
Speciaal voor kerkbalans  
Bankrek. Nr. NL21RABO 0160 3180 76 t.n.v.R.K.Parochie 
Emmanuel, inz. St. Vitus te Dedemsvaart 
 

Attentie .  
 
Zieken die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit  
doorgeven bij het secretariaat. 
Die geeft het door aan de werkgroep wijkcontactpersonen. 
 
Parochianen die graag naar de kerk willen en geen vervoer 
hebben, kunnen contact opnemen met Anton Bontjer 
tel. 612434 
 

Van de redactie. 
 
Voor u ligt het blad van mei.  
De meimaand is Mariamaand. 
Deze maand vieren we de Hemelvaart van de Heer en 10 dagen 
later het Hoogfeest van Pinksteren. 
 
Kopij voor het blad van juni kunt u aanleveren tot 15 mei.  
Het blad verschijnt dan weer op 23 mei. 
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Koffie drinken. 
 
U wordt uitgenodigd om na iedere  
viering een kopje koffie te drinken 
in het parochiecentrum. 
 

Extra vieringen. 
 
Vr.    5 mei 10.00 uur Eucharistieviering K.B.O. 
Do.  18 mei 07.00 uur Communieviering op de Belte 
    Hemelvaart van de Heer 
Do.  18 mei 09.00 uur Eucharistieviering in Slagharen 
Ma.  29 mei 10.00 uur Eucharistieviering in Lierderholthuis 
    2e Pinksterdag 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Di.     2 mei 19.30 uur Locatieraad 
Zo.    7 mei 14.00 uur Inloopmiddag 
Ma.    8 mei 14.00 uur Bestuursvergadering K.B.O 
Di.     9 mei 14.00 uur Bingo 
Do.  11 mei 10.00 uur Fietstocht K.B.O 
Ma.  15 mei 09.00 uur Redactie vergadering 
Wo.  17 mei 08.30 uur P.C. schoonmaken 
Zo.   21 mei 14.00 uur Inloopmiddag + maaltijd 
Ma.  22 mei 09.00 uur Redactie vergadering 
  13.00 uur Kerk schoonmaken 
Di    23 mei 09.00 uur St. Vitus-nieuws vouwen 
 

Livestream vieringen in onze kerk. 
 
De vieringen zijn ook te volgen via livestream op You Tube. 
Op de website van onze kerk 
https//emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/  
staat de link uitzending kerkdienst  
vanuit Dedemsvaart. 

Pastoraal artikel. 
 

Meimaand: Mariamaand 
 

Een parochiaan liet mij een foto zien op haar telefoon: 
een prachtig beeld van Maria met haar zoon Jezus op haar arm. 
Dat beeld had een plaatsje gekregen in haar tuinhuisje, daar had 
ze een hoekje ingericht speciaal voor Maria. Een soort van heel 
klein kapelletje was het geworden.  
Ze vertelde geëmotioneerd dat ze kortgeleden acht mensen uit 
haar familie en kennissenkring had verloren.  
En ja, dat is wel heel veel. Te veel. Hoe ga je om met zoveel 
verdriet? 
Ze had daarom toch maar eens acht kaarsjes tegelijk bij Maria 
aangestoken. 
Maria, die alle pijn en verdriet van mensen begrijpt.  
Maria, Troosteres der bedroefden.  
De Bijbel reikt weinig woorden aan van Maria. 
Twee beelden van haar die iedereen kent:  
-Maria als jonge vrouw met haar kind op haar arm. 
-Maria als vrouw van smarten, met haar dode zoon in haar 
armen. De Pieta. 
Zij, die er eerder was dan haar zoon. Het leven van Jezus was 
ingebed in het hare. Zij heeft zijn leven op de voet gevolgd en 
zijn dood nog zo`n veertien jaar overleefd.  
Maria is leerling van Jezus geworden; na de bruiloft van Kana 
ging zij met hem mee.  
Aan het Kruis sprak Jezus de volgende woorden tot zijn moeder: 
“vrouw, dit is uw zoon.’ En tegen zijn geliefde leerling: dat is je 
moeder.”  
Jezus gaf Maria de opdracht moeder te zijn van de leerling. En 
zoals die leerling haar aannam als moeder, zo mogen wij Maria 
ook aannemen als moeder.  
Of wij nu op bedevaart gaan, de rozenkrans bidden of een Maria 
altaartje hebben in onze achtertuin, Maria is altijd dichtbij. Alles 
begrijpt zij, alles mogen we bij haar neerleggen.  
Een mooie meimaand gewenst! 
Pastor Marga klein Overmeen  



Gedicht  
 
Maria, voor mij bent u niet de moeder die troont in de verre hemel. 
Zo bent u niet voor mij. Voor mij bent u de moeder,  
de moeder van alle mensen, de moeder die zich buigt over iedere 
nood en luistert naar klein en groot verdriet. 
 
U bent een moeder die de tranen van kleine kinderen ziet en  
de bitterheid van groten verstaat.  
U bent een moeder die de weg van uw kinderen gaat ook wanneer zij 
hun eigen weg gekozen hebben.  
U gaat de weg mee van lief en leed, de weg die wij mensen gaan. 
 
U bent de moeder, de moeder van mensen,  
van hen die eenzaam zijn en biddend wachten op antwoord,  
op de thuiskomst van hun verlangen. 
Zo bent u van mij en zo bent u van ons. 
En zo mogen wij u toch vragen: 
Zegen ons en bewaar al diegenen die ons lief zijn. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalia.  
 
Op 17 maart 2023 is in de leeftijd  van 66 jaar overleden 
 onze parochiane: 
 
Anna Maria Cornelia Margarita Haarmeijer – Peters 
  

Annemarie  
 
Wij condoleren haar  
dochter, schoonzoon, kleinkinderen  
en familie van harte met dit grote verlies. 
 
Wij wensen hen veel sterkte toe bij het  
verwerken van hun verdriet. 
 
 
 
 

 
 
 
Al wat sterft zal bloeien 
 
De bomen komen uit de grond 
En uit hun stam de twijgen 
En ied’reen vind het heel gewoon 
Dat zij weer twijgen krijgen 
We zien ze vallen op de grond 
En dan opnieuw weer groeien 
Zo heeft de aarde ons geleerd 
Dat ál wat sterft zal bloeien 
 
Toon Hermans 
 
 
 



De paaskaars. 
 
Tijdens het koffiedrinken na de viering op 1e Paasdag  
werd de Paaskaars van 2022 verloot. 
Deze is gewonnen door Truus Redder. 
Truus van harte gefeliciteerd. 
 

Dauwtrappen op de Belte. Hemelvaartsdag 
  
Op 18 mei om 7.00 uur beginnen we met een Hemelvaartviering, 
voorgegaan door pastor Butti. 
Aansluitend is er na de viering een lekker ontbijt, voor u op de 
trappers gaat staan. We hebben wederom een leuke fietstocht 
uitgezet vanuit de Zandbelt. De beschrijving is bij de Zandbelt te 
krijgen. 
Er is ook de mogelijkheid om de fietstocht op een later tijdstip 
van de dag te fietsen. De beschrijving kunt u dan ophalen bij de 
Zandbelt. 
U kunt u voor het ontbijt opgeven bij Ben Nijhof; 06-30939220. 
Opgave is t/m 9 mei mogelijk. 
Voor het ontbijt wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. 
 

Sacramentsprocessie in De Belte 
  
Evenals voorgaande jaren wordt er ook in 2023  weer een 
Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima 
parochie te De Belte/Slagharen. 
En wel op zondag 11 juni 2023, aanvang 10.00 uur. 
We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk, 
waarin pastoor Monninkhof zal voorgaan . Na de kerkelijke 
viering gaan we in processie naar het rustaltaar op het kerkhof. 
Wij hopen vele parochianen uit de regio te ontmoeten op de 
jaarlijkse processie. 
Na afloop wordt u uitgenodigd om een kop koffie/thee te komen 
drinken in het parochiezaaltje. 
  
De Processiecommissie. 

Misdienaar rooster.  
 
Zondag  30 april 09.00 uur Akolieten 
Zaterdag   6 mei 19.00 uur Akolieten 
Zaterdag  13 mei 19.00 uur Akolieten 
Zondag 28 mei 09.00 uur Akolieten 
 
 

Intenties voor de maand mei. 
 
Zondag 30 april (Eucharistieviering)  

 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Jan Wibiër, overleden ouders en Bertus Assen, 
Annie Witteveen, Annie Polhaar – de Boer, 
Annemarie Haarmeijer – Peters 
 
Zaterdag 6 mei (Eucharistieviering) 

 
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Annie Polhaar – de Boer, José Heitbrink – Zegger, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Annemarie Haarmeijer – Peters, Gerard Mensink en familie. 
 
Zaterdag 13 mei ((Eucharistieviering) 

 
Gerard Krikhaar, Kees en Nel Hoogeboom – Stalenhoef, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Mensink en familie, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Hendrik en Lena Kosse en kinderen, Marie Wibiër – Finkers, 
Annie Polhaar – de Boer, Annemarie Haarmeijer – Peters, 
Uit dankbaarheid. 
 
 
 



Zondag 21 mei (Communieviering) 

 
Gerard Krikhaar, José Heitbrink – Zegger, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,  
Overleden ouders Scholte – Woerts, 
Marinus Hubertus, Hanneke en Ben Juurlink, 
Annemarie Haarmeijer – Peters. 
 
Zondag 28 mei (Eucharistieviering) 

 
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Trees Jenniskens – Gras,  
Sjoukje Kamphuis – de Vries, 
Overleden ouders Scholte – Woerts, 
Annemarie Haarmeijer – Peters,  
Overleden familie Mensink – Haarman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBO Nieuws  

We zijn al weer in de mooie Meimaand gekomen. 
 
 *Als activiteit attenderen wij U op de fietstocht op  
donderdag 11 Mei. Hartelijk welkom, ook voor niet leden.  
Wij starten om 10.00 uur bij het parochiecentrum.  
Opgave niet nodig. 
 
 *Zoals U weet, is de maandelijkse bingo op de tweede dinsdag, 
om 14.00 uur in het parochiecentrum. Ook voor niet leden.  
De kosten zijn €5,00  
 
*Wij proberen voor het eerst weer, sinds een paar jaar een reisje 
te organiseren op 15 juni.  
Vertrek 9.30uur, thuiskomst rond 16.30 uur.  
Bij een deelname van 40 personen zijn de kosten €50.00  
Hebt U interesse, laat het ons weten voor 8 Mei , i.v.m het 
bespreken van een bus  
 
Het bestuur wenst U alle goeds, en hopelijk tot ziens. 
 
 

HEMELVAART VAN DE HEER 
 
DE Hemelvaart van de Heer is de derde stap in  
het verhaal van Pasen. 
De eerste stap was de opstanding van Jezus uit de dood,  
het lege graf met een engel die vertelde dat Hij was opgestaan. 
Daarna volgde een aantal verschijningen van Jezus aan zijn 
volgelingen, bijvoorbeeld aan twee leerlingen die op weg waren 
naar het dorp Emmaus.  
De derde stap is het definitieve afscheid van zijn leerlingen, 
waarna Jezus naar zijn Vader in de hemel gaat.  
Volgens de Handelingen van de Apostelen duurde de periode 
van de verschijningen 40 dagen, vandaar dat we  
Jezus Hemelvaart 40 dagen na Pasen vieren. 



“Het zoeken niet moe”, ik blijf onderweg. 
 
Na de coronaperikelen hebben we veel zin om onze activiteiten 
weer op te pakken, en samen een dag op pad te gaan. 
 
Deze keer hebben we gekozen voor bezinning en ontmoeting en 
wel in het “Klooster van de Zusters Franciscanessen in 
Denekamp”, en een bezoek aan de Plechelmus Basiliek in 
Oldenzaal op: 14 juni 2023. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
We vertrekken om 8.45 uur met Gebo tours vanaf de 
parkeerplaats van Café Reimink, Dorpsstraat 2, 8152BL in 
Lemelerveld, en hopen om 10.00 uur aan te komen in Denekamp 
waar we ontvangen worden met koffie en koek. 
Daarna is een vertelling van de geschiedenis en uiteenzetting 
van de werkzaamheden van de zusters die er verblijven sinds 
1875. 
Na deze uiteenzetting is er een lunch in het klooster. 
Na de lunch sluiten wij ons aan bij het middaggebed in de kapel. 
Daarna stappen we in de bus en gaan we naar Oldenzaal waar 
we eerst op een terras neerstrijken om iets te drinken. 
Wanneer we onze dorst hebben gelest gaan we naar de 
Plechelmusbasiliek waar we onder leiding van een gids een 
rondleiding krijgen. 
Om 16.30 uur stappen we weer in de bus en rijden terug naar 
Lemelerveld waar bij Restaurant Reinink een diner voor ons 
klaarstaat. 
De kosten van deze dag bedragen € 60.00 {graag contant in de 
bus} 
Voor aanmelding kunt u zich opgeven voor 1 juni bij één van de 
bestuursleden: 
Ria Mars, tel: 06-57785904. E-mail: marsria@hotmail.com. Coby 
v.d. Veen 06-22121124. E-mail: cobyvdveen@gmail.com. 
Wij hopen op een mooie deelname en een gezellige dag en zien 
u graag op 14 juni. 
 
Werkgroep: “Zoeken Niet Moe”. Ik blijf onderweg”. 

De Stille Omgang 2023  
 
Op zaterdag 18 maart mochten we met een groep van 13 parochianen 
op weg naar Amsterdam om de Stille Omgang te gaan lopen. We 
verzamelden vanuit verschillende geloofsgemeenschappen 
(Dedemsvaart- Ommen- Hardenberg- Heino) bij het centraal station 
van Ommen. Met twee maal een overstap kwamen we aan tegen de 
klok van drie uur in Amsterdam waar we in de oude stationsrestauratie 
een kop koffie hebben genuttigd onder het ziende oog van de ‘witte 
papegaai’. 
De middag werd gevuld door de kerk van de Krijtberg te bezichtigen. 
Licht werd er ontstoken en de stilte werd even gezocht om nadien 
verder te wandelen door Amsterdam. Als je in Amsterdam bent dan 
mag natuurlijk het Begijnenhof niet ontbreken, daar waar ook de 
Begijnenhofkapel is, die helaas door restauratie niet open was, een 
belangrijk onderdeel van de Stille Omgang.  
Nadat we een gemakkelijke maaltijd hadden genuttigd bij een Fastfood 
concern is er een uur vrijetijd gecreëerd om Amsterdam te bekijken in 
eigen tijd en tempo. Tegen 18.30 uur hadden we afgesproken om ons 
te verzamelen bij het Nationaal Monument op de Dam. Daar heeft 
Pastor Ria Doornbusch een inleiding gehouden over de Stille Omgang, 
met haar betekenis en het jaarthema: “Levend brood voor onderweg, in 
stilte getuigen”.  Het thema verwijst onder anderen ook naar het 
gedicht van Titus Brandsma die we als bezinning gebruikt hebben bij 
de Stille Omgang.  
O, Jezus , als ik U aanschouw, dan leef weer dat ik van U hou en dat 
ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzondren vrind. 
Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, Och alle lijden is mij goed. Omdat 
ik daardoor U gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk. 
Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed meer weet. Maar ’t 
alleruitverkorenst lot. Dat mij vereent met U, o God. 
O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen. En 
laat geen mensen bij mij toe, ’t alleen zijn wordt ik hier niet moe. 
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, bij 
mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alle goed. 
Na de inleiding zijn we in stilte en in gebed gaan lopen met onze eigen 
intenties. Via de Nieuwendijk, Prins Hendrikkade, Warmoesstraat, Nes, 
Langebrugsteeg en Kalverstraat waar het wonder op 15 maart 1345 
mocht geschieden.  



We hebben na de ‘Omgang’ ons aangesloten bij de Eucharstieviering 
in de Nicolaaskerk in Amsterdam waar een plechtige Eucharistieviering 
plaats vond met hoofdcelebrant Kardinaal Eijk voor het bisdom Utrecht. 
Ja, en dan weer huiswaarts zodat de laatste trein gehaald kon worden 
en we met elkaar in Ommen konden eindigen na een zeer waardevolle 
en inspirerende dag om 00.37 in de nacht. 
Pastor Ria Doornbusch 
 
 

Inloopmiddag: 
 

Op zondag 7 mei en zondag 21 mei bent u van harte welkom in 
het Parochie Centrum van de St. Vitus in Dedemsvaart van 
14.00 uur tot 16.00 uur. 
De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee 
gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten of 
andere spellen te doen. 
Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte 
welkom, want “hoe meer zielen, hoe meer vreugde”. 
 
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij 
daarvoor. 
 
Vriendelijke groet en tot 7 en 21 mei. 
 
Anton Bontjer tel. 612434 
Therèse Stroeve tel. 610515 
 
Inloopmaaltijd  21 mei. 
 
Voor de inloopmiddag is iedereen welkom en hoeft u zich niet op 
te geven, maar wie mee wil eten svp wel vooraf opgeven bij het 
parochiesecretariaat. 
 
Kosten maaltijd zijn € 5,= en drankje  € 1,50 
 

 

Extra collecte 
 
Op zondag 30 april. Roepingenzondag 
 
Op zondag 28 mei. Nederlandse Missionaris. 
 

Thema Pinksteractie 2023: ‘Geloven in de ander. 
Samen één missie’ 
 
 

Pinksteren 
Heer Jezus Christus,  
gij doet uw Geest  
waaien over de aarde. 
Naamloos is Hij aanwezig  
in alle goeds  
dat onder ons tot stand komt. 
Hij doordringt alles wat leeft. 
Waar liefde wordt gegeven en ontvangen,  
daar is Hij. 
Waar geluk groeit  
en troost wordt gebracht,  
ervaren wij Hem.  
Waar ogen open gaan  
voor een nieuwe toekomst  
daar is Hij werkzaam. 
 
Kom dan, Geest van God,  
vervul met uw kracht  
ons mensenhart  
en vernieuw  
het aanschijn van onze aarde. 
 
 

 
 
 



 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zondag 
30 - 04 

 
9.00 

Roepingenzondag 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Hand. 2,14-36 
1Petrus 2,20b -25 
Joh. 10,1-10 

 
Volkszang  

 
Mw. Schotkamp 

J. Scholten 
A. Bontjer 

Zaterdag 
06 - 05 

 
19.00 

 
Eucharistieviering 

 
Pastor de Vries 

 Hand. 6 
1Petrus 2,4-9 
Joh. 14, 1-12 

 
Juventa  

 
Mw. van Eijk 

R.van Faassen 
F. Redder 

Zondag 
07 - 05 

 
9.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                                   Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

zaterdag 
13 - 05 

 
19.00 

 
Eucharistieviering 

Pastoor 
Monninkhof 

 Hand. 8,5-8+ 14-17 
1Petrus 3,15-18 
Joh. 14,15-21 

 
Con Amore 

 
Mw. Schotkamp 

A. Snoek 
J. Scholten 

Zondag 
14 - 05 

 
9.00 

Moederdag 
Geen viering in onze kerk.                                                    Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Donderdag 
18 - 05 

 
7.00 

Hemelvaart van de Heer 
Communieviering  

 
Pastor Butti 
 

 Hand. 1,1-11 
Efez. 1,17-23 
Matt. 28,16-20 

 

Deze viering is op de Belte. 

Donderdag 
18 - 05 

 
9.00 

Hemelvaart van de Heer 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 
 

  
 

 

Deze viering is in Slagharen. 

Zaterdag 
20 - 05 

 
19.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                                   Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Zondag 
21 - 05 

 
9.00 

 
Communieviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

 Hand. 1, 12-14 
1Petrus 4,13-16 
Joh. 17,1-11a 

 
Juventa  

 A. Bontjer 
R.van Faassen 

Zaterdag 
27 - 05 

 
19.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                                   Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Zondag 
28 - 05 

 
9.00 

Hoogfeest van Pinksteren 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Hand. 2,1-11 
1Kor. 12,3b-7 +12-13 
Joh. 20,19-23 

 
Con Amore  

Mw. 
Huizendveld  

F. Redder 
A. Snoek 

Maandag 
29 - 05 

 
10.00 

2e Pinksterdag 
Eucharistieviering 
H.Maria Moeder vd Kerk 

Pastoor 
Monninkhof 

 Hand. 19,1b -6a 
Joh. 14,15-17 

 

Deze viering is in Lierderholthuis. 

         



Vieringenrooster Emmanuelparochie mei 2023 
  Weekend 6 en 7 mei 

5e zo. van Pasen 
13 en 14 mei 

6e zo. van Pasen 
Moederdag     

18 mei 
Hemelvaart 

20 en 21 mei 
7e zo. van Pasen 

27 en 28 mei 
Pinksteren 

 

29 mei 
2e Pinksterdag 

H. Maria, 
Moeder vd kerk 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag donderdag zaterdag zondag zaterdag zondag  
 

Dedemsvaart 
 

19.00 uur 
EV/HV 

 
 

19.00 uur 
EV/AM 

   9.00 uur 
CV/wgr 

 9.00 uur 
EV/AW 

 

 

De Belte   
 

 9.00 uur 
CV/wgr 

19.00 uur 
EV/HV 

 7.00 uur 
CV/JB 

 9.00 uur 
CV/RD 

19.00 uur 
CV/wgr 

  

 

Slagharen  
 

19.00 uur 
CV/wgr 

  9.00 uur 
EV/AW 

9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
CV/wgr 

  9.00 uur 
EV/HV 

 

 

Hardenberg  
 

 11.00 uur 
CV/wgr 

 11.00 uur 
CV/JB 

  11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
CV/wgr 

 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/HV 

11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

 

Vilsteren  
 

 11.00 uur 
EV/AM 

 geen 
viering 

  11.00 uur 
CV/wgr 

 11.00 uur 
CV/RD 

 

 

Lemelerveld  
 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 10.00 uur 
EHC/AM+MK 

  9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/RD 

  

 

Heino 
 

19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
CV/wgr 

 woe 19u 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/RD 

 19.00 uur 
EV/HV 

  

 

Lierderholthuis  
 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/wgr 

9.00 uur 
EV/HV 

 9.00 uur 
EV/HV 

 9.00 uur 
CV/RD 

10 uur 
EV/AM 

 

Dalfsen 
 

 9.00 uur 
EV/HV 

19.00 uur 
CV/JB 

 9.00 uur 
CV/RD 

 9.00 uur 
CV/wgr 

19.00 uur 
EV/AM 

  

 

Hoonhorst  
 

19.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
CV/JB 

 7.00 uur  
V / MK* 

19.00 uur 
EV/HV 

  9.00 uur 
EV/AM 

 

   *boerderijv. collecte Ned. Missionarissen collecte Ned. Missionarissen  

2023-03-22     
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         RD = R. Doornbusch       wgr = werkgroep  
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen          AW = A. Wenker 
  V  = Gebedsviering   
EHC = 1e H. Communie 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


